
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 NYHETSBREV 

MARS 2020 

Nytt og nyttig fra 

nasjonalt støtteapparat 

• Grunnet utbrudd av 

koronaviruset og 

situasjonen Norge befinner 

seg i, har vi måttet avlyse 

møter, samlinger og andre 

arrangementer. Nasjonalt 

støtteapparat organiserer 

seg nå for å opprettholde 

nødvendig fremdrift.   

• Informasjonen på 

nettsiden til Leve hele livet 

oppdateres fortløpende i 

tiden som kommer.   

• I saken om fagfilmer ligger 

det linker til filmene som 

er til fritt bruk. 

 

Nasjonal tilrettelegging for veiledning og støtte 
 
Selv om situasjonen med koronaviruset medfører at mye av det 
planlagte, regionale arbeidet med reformen settes på vent i en periode 
framover, så jobbes det nasjonalt med å legge til rette for veiledning og 
støtte. Senter for omsorgsforskning er vår faglige hovedbidragsyter, men 
andre fagmiljøer og organisasjoner involveres også i arbeidet. 
 
Et viktig mål er å bidra til en økt forståelse av egne styringsdata og bidra 
til å øke den analysefaglige kompetansen i kommuner. På oppdrag fra 
Fylkesmannen i Trøndelag og Helsedirektoratet har KS Konsulent utviklet 
veiledningsmateriell til dette formålet. Veiledningsheftet er nå 
tilgjengelig på ressursportal.no. 
 
I tiden framover vil Helsedirektoratet utvikle materiell for veiledning og 
støtte innenfor noen definerte, tverrgående tema; frivillighet, 
medvirkning og implementering. Flere vil bli kontaktet med tanke på å 
bidra inn i utviklingsarbeidet. Samtidig er det viktig for Helsedirektoratet 
at vi ikke belaster ressurser som trengs inn i korona-arbeidet regionalt og 
lokalt.  
 
Oppdatert informasjon om arbeidet med reformen ligger på våre 
nettsider: 
www.helsedirektoratet.no/levehelelivet 
 

KONTAKT: 
Thorstein Ouren,  

Helsedirektoratet 

468 99 410 

levehelelivet@helsedir.no  

https://www.ressursportal.no/
http://www.helsedirektoratet.no/levehelelivet
mailto:levehelelivet@helsedir.no


 

 

To nye prosjektdeltakere i 

Leve hele livet 

Ingvild K. Haugen 

 

Ingvild er utdannet sykepleier og har 

mastergrad i klinisk helsevitenskap. 

Hun har flere års erfaring fra kommunen. 

Både med hjemmetjenester, sykehjem, 

boliger, kvalitetsarbeid, ledelse og folkehelse.  

Ingvild har hjerte for seniorbefolkningen og er 

spesielt opptatt av medvirkning og samarbeid 

for en bærekraftig samfunnsutvikling. 

Ingvil S. Gaasland 

 

Ingvil er utdannet filolog og har lang erfaring 

fra forlagsbransjen. Hun jobbet bl.a. i over 10 

år i sykepleieredaksjonen i Gyldendal 

Akademisk som prosjektleder og redaktør for 

digitale e-læringsprodukter og -tjenester for 

sykepleierutdanningen og 

kommunehelsetjenesten.  

Ingvil er vant til å jobbe tverrfaglig og brenner 

for innovasjon samt nye tilnærminger til 

læring og kunnskapsdeling. Hun jobber som 

innleid konsulent i Leve hele livet. 

Syv nye fagfilmer om Leve hele livet  

I slutten av februar ble de nye fagfilmene om Leve hele 

livet ferdigstilt. Det er klaget syv korte filmer på mellom 2-

5 minutter. Det er en film som kort forklarer hva Leve hele 

livet er, det er "programlederen" som har fått oppgave å 

formidle dette. Så kommer det fem filmer, en på hvert av 

hovedområdene i reformen. Samt at vi har lagt til en film 

om pårørende og deres rolle. Til hver av filmene har vi 

invitert inn dyktige fagfolk til å drøfte sine tanker runde 

viktig temaer innen deres fagfelt. Det er ikke skrevet et 

manus til hverken programlederen og fagfolkene, de fikk 

på forhånd beskjed om hvilken retning /tematikk vi ønsket 

å høre deres tanker om og så fikk samtalen gå under 

innspilling.  

Resultatet er syv inspirerende og forskjellige fagfilmer om 

reformen og det vi står overfor i tiden som kommer. 

Filmene vil bli lagt tilgjengelig under inspirasjons- og 

informasjonsmateriell på vår nettside, samt på 

Helsedirektoratet sin YouTube-kanal. Det er fritt frem å 

bruke filmene i alt arbeid knyttet til Leve hele livet og ande 

relevante arenaer. 

Nasjonale leve hele livet-konferanser 2020 

Grunnet korona-pandemien vi nå står midt i, så vi oss dessverre 

nødt til å avlyse konferansen som skulle vært på Gardermoen 

13. mai for det regionale støtteapparatet. Møtet med 

fylkesmennene som skulle vært gjennomført 12. mai, er også 

avlyst. 

Konferansene vi har satt opp til høsten går foreløpig som 

planlagt.  Den 18. november vil Helsedirektoratet arrangere en 

større dagskonferanse på Gardermoen, som også vil være åpen 

for aktører utenom det nasjonale og regionale støtteapparatet. 

På denne konferansen vil Leve hele livet-prisen for 2020 bli 

utdelt. Påmelding og program kommer. 


